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  Ex.mo(a) Senhor(a) 

 
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, segue a ordem do dia e 

respetiva documentação para a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal convocada para o dia 12 de 

dezembro 2014, pelas 14h30, no auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, com 

os seguintes pontos: 

  

ORDEM DO DIA 

1. Aprovação da ata da sessão anterior;  

 

2. Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da atividade 

do município, bem como da situação financeira do mesmo, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
3. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao parecer do Revisor Oficial de Contas 

sobre a Informação Financeira Semestral – 1.º semestre 2014, para efeitos da alínea d), n.º 2, do artigo 

77.º, da Lei n.º73/2013 de 03 de setembro;  

 

4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2.ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa e 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, nos termos da 

alínea a), n.º 1, do artigo 25 º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do Plano Plurianual de Investimentos, Grandes 

Opções do Plano e Orçamento da Receita e da Despesa para o ano financeiro de 2015, para efeitos do 

disposto na alínea a), n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro;  

 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de aplicação do percentual de 0,25% para o 

apuramento do valor da taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a aplicar no ano 2015, sobre 

cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicação eletrónicas acessíveis 

ao público em local fixo, para efeitos do disposto nos artigos 106.º, n.º 2, alínea b) e 123.º, n.º 2, da Lei 

n.º 5/2004, de 10 de fevereiro; 
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7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa ao lançamento da derrama para o ano 

2015, fixando o valor de 1,5 % sobre o lucro tributável sujeito, e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IRC) para o ano de 2015, ao abrogo do disposto no n.º 1, do artigo 

18.º, da Lei n.º 73/2013, de 15 de setembro, e o lançamento de uma taxa reduzida de Derrama de 

0,75%, para os sujeitos passivos com um volume de negócios, no ano anterior, que não ultrapasse os 

150.000€, ao abrigo do n.º 4, do artigo 18.º da mesma Lei, para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1, 

do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  

 
8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de participação variável no IRS para o ano de 2015 

- Fixação, para os rendimentos do ano de 2015, de uma participação variável de 5% no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal em Penafiel, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas 

no n.1, do artigo 78.º do Código do IRS, para efeitos do disposto da alínea c), do n.º 1, do artigo 25.º, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

 
9. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Mapa do Pessoal, para efeitos do disposto no 

artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e na alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; 

 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de cessão da participação da PENAFIEL VERDE, EM, 

na Incubadora do Vale do Sousa, Associação (IVSA), ao Município de Penafiel (participação no valor 

50.000,00€), para o efeito previsto na alínea n), do nº 1, do artº 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

 
11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Cessão da participação da PENAFIEL ACTIVA, 

EM, na Incubadora do Vale do Sousa, Associação (IVSA), ao Município de Penafiel (participação no valor 

50.000,00€), para efeitos no previsto na alínea n), do nº 1, do artº 25º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 
12. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de projeto de Regulamento do PROMOViE 

PENAFIEL - I FESTIVAL DE CURTAS-METRAGENS DE PENAFIEL, para efeitos da al. g), do n.º 1, do art.º 

25, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Alteração ao Regulamento de Concessão de 

Apoio Investimento Estratégico, para efeitos da al. g), do n.º 1, do art.º 25, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 
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14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento do Conselho Estratégico 

do Município de Penafiel, para efeitos da al. g), do n.º 1, do art.º 25, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 
15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração à redação do n.º 1, do artigo 3º e do 

artigo 6.º e aditamento dos artigos 6.º-A e 6.º-B, do Regulamento do Programa Municipal de Apoio ao 

Arrendamento, para efeitos da al. g), do n.º 1, do art.º 25, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Taxa de Recursos Hídricos (TRH) para 2015 – 

Penafiel Verde, nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 25, da Lei n.º 575/2013, de 12 de setembro; 

 

17. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de designação do cidadão Almiro Óscar Mateus para 

o cargo de Provedor do Munícipe, nos termos do disposto no artigo 16º, do Regulamento do Provedor do 

Munícipe de Penafiel e para efeitos do disposto na alínea a), n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; 

 
18. Conhecimento das minutas das atas e as atas das reuniões da Câmara Municipal aprovadas, nos termos da 

alínea x) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

 

Paços do Município, 05 de dezembro de 2014. 

 

 

 


